Formandens beretning
Tiden for den årlige generalforsamling i MA-X nærmer sig.
Vi afholdt generalforsamlingen den 2. maj 2019 på AirPub.
På generalforsamlingen deltog 35 medlemmer, hvor alle blev og spiste wienerschnitzel. Der var lidt
forviklinger, da nogle havde glemt at tilmelde sig spisning, og nogle ikke mødte op, men det blev klaret
flot af AirPub. Inden spisningen holdt Anne von Glasow tidligere Maersk Air et spændende foredrag om
sit liv indenfor og efter luftfarten. Hun fortalte, at hendes tid i Maersk Air havde været helt fantastisk.
2019 blev det år, hvor Maersk Air ville have kunnet fejre sit 50-års jubilæum, og det syntes vi ikke kunne
gå ubemærket hen. Da det er et stort arbejde at arrangere sådan en fest, krævede det igen, at mindst 100
meldte sig. Heldigvis kom vi op på 131deltagere, og vi var glade. Clarion Hotel (tidl. Hilton)stod, som
ved sidste fest i 2015 for arrangementet. Der var lidt utilfredshed med arrangementets pris, men vi kunne
ikke gøre det anderledes, da det var et helaftensarrangement med drikkevarer ad libitum. Vi forsøgte, at
honorere de medlemmer, som trofast har betalt kontingent igennem årene. Alt forløb godt. Vi havde
inviteret Bjarne Hansens familie til at deltage, men de ville kun deltage i velkomst drinken.
Vi ansøgte A.P. Møller Fonden om penge til musik og pølsevogn (natmad), og fik bevilliget kr. 15.000.
68 medlemmer har betalt kontingent for 2019.
Husk altid, når I betaler kontingent, at sørge for at tilmelde jer med navn og adresse/mailadresse på vores
hjemmeside.
Som altid er det svært at samle bestyrelsen, og det er kun blevet til få møder. Vores julefrokost lykkedes
det os først at afholde i år den 18. februar.
Som tidligere sagt fortsætter vi gerne foreningen fremover, så længe medlemmerne stadig er interesset,
og grundlag er herfor. Vi vil afholde den årlige generalforsamling, og måske prøve at lave et arrangement
i løbet af året, hidtil er det ikke lykkes. Medlemmerne er velkomne til at komme med forslag.
Vi prøver fortsat at holde vores hjemmeside vedlige, samt udsende meddelelser til jer alle.
En stor tak til hele bestyrelsen for deres indsats i det forgangne år.
Vi håber at rigtig mange af jer vil komme til generalforsamlingen, og således vise jeres interesse for
foreningens beståen.
Venlige hilsener og på gensyn
Lis Nielsen
Formand

